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ّ
«مواطنون ومواطنات» تعلن تصورها لالنتخاب:

لتخيير الناخبين بين التمثيل المباشر و«الواسطة الطائفية»

ال ـق ـص ـيــرة وج ـس ــده ال ـن ـح ـيــل ،يمشي
وحـيـدًا على الــرصـيــف« :إل ــي  65سنة
بـنــاضــل ض ـ ّـد كــل ال ـســراقــن»ُ .يسمي،
على وجه الخصوص ،رئيس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ووزيـ ـ ــر امل ـ ــال ال ـس ــاب ــق ف ــؤاد
أمتار قليلة ،كانت
السنيورة .على بعد
ٍ
فايزة مع صديقتها تستعيد ذكريات
املاضي «حني كانوا يضربونني وأنا
ّ
أوزع مجلة النداء» .يقدر السياسيون
ّ
أن ي ـس ــرق ــوا كـ ــل شـ ــيء «ح ـت ــى بـلــدنــا
حسني
ولكن لن يسرقوا أملنا» ،يقول
ّ
ابــن حــوش النبي البقاعية ال ــذي لف
نـفـســه ب ــوش ــاح ش ـيــوعـ ّـي كـبـيــر عليه
صـ ــورة ت ـشــي غ ـي ـف ــارا .املـشـكـلــة الـتــي
تواجهنا «هــي الـ ّـديــن ،ولــن نقدر على
ُ
أن نحقق شيء إال بفصله عن الدولة».
ّ
يعي أن «األمور تراكمية».
في الصف األمامي ،مشى األمني العام
لـ»الشيوعي» حنا غريب كتفًا إلى كتف
مــع عــدد مــن السياسيني .عبثًا حــاول
امل ـن ـظ ـمــون ح ـشــد امل ـت ـظــاهــريــن خلف
ال ـصــف األول ،ف ـكــانــوا يـتـسـلـلــون عن
أحيان كثيرة
الجانبني ،متقدمني في
ٍ
ع ـلــى ال ـق ـيــاديــن .ق ـســم م ــن املـنـظـمــات
ً
وصـ ــل مـ ـب ــاش ــرة إلـ ــى س ــاح ــة ري ــاض
ّ
الصلح« ،خط السير طويل هذه املرة.
ه ــذا مــن مـمـيــزات الـقـيــادة الـجــديــدة»،
يقول أحدهم ضاحكًا .على وقع أنظار
رجال األمن وعناصر مكافحة الشغب،
ألـقــى غــريــب كلمته «ضــد هــذا النظام
السياسي الطائفي ( )...ضــد سلطته
ال ـف ــاس ــدة ال ـت ــي تـمـعــن ف ــي سـيــاســات
اإلق ـص ــاء وال ـظ ـلــم واالس ـت ـغ ــال بحق
أكثرية الشعب اللبناني» .أوضــح أنه
ّ
يـتـظــاهــر لـيـقــول لـكــل الـلـبـنــانـيــن «إن
هذه الحقوق لن تتحقق إال بالتغيير،
إال بـبـنــاء دول ــة وطـنـيــة ديـمــوقــراطـيــة
مقاومة» .وهــذه األه ــداف «ال ّ
يؤمنها
إال ق ـ ــان ـ ــون انـ ـتـ ـخ ــاب ــي عـ ـل ــى ق ــاع ــدة
الـنـسـبـيــة وال ــدائ ــرة ال ــواح ــدة وخ ــارج
القيد الطائفي ،ومعركة هذا القانون
ه ــي م ـعــركــة ب ـن ــاء هـ ــذه ال ــدول ــة الـتــي
ن ــري ــد» .دعـ ــا غ ــري ــب ال ـل ـب ـنــان ـيــن إلــى
مواصلة النضال والبقاء «على أهبة
االستعداد للتحرك واالعتصام تزامنًا
مــع انعقاد جلسات املجلس النيابي
املخصصة لبحث قانون االنتخابات
ال ـن ـيــابــي ،وال ـن ـض ــال م ــن أج ــل تعبئة
الـطــاقــات وتنظيم ح ــاالت االع ـتــراض
ف ــي ك ــل املـ ـن ــاط ــق ،وت ـش ـك ـي ــل ه ـي ـئــات
ومجالس محلية ّ
تؤسس لبناء حركة
شعبية ديمقراطية».

ُ
المرشح إلى االنتخابات
في الشوف هو تيمور
جنبالط« ،لكن يبقى
األمر رهن التطورات»

مباشرة إلى تطبيق الطائف» (إعادة
النظر في تقسيم الدوائر االنتخابية
وعـ ــدد امل ـح ــاف ـظ ــات ،وإنـ ـش ــاء مجلس
للشيوخ وإلغاء الطائفية السياسية).
أض ـ ـ ـ ــاف« :عـ ـن ــدم ــا ن ـل ـغ ــي ال ـطــائ ـف ـيــة
السياسية ُ
ويصبح املجلس النيابي
ال ط ــائـ ـف ــي ،ي ـم ـك ــن ح ـي ـن ـه ــا تـطـبـيــق
الـنـسـبـيــة الـكــامـلــة أو ال ـجــزئ ـيــة» .قـ ّـدم

أعـلـنــت حــركــة «مــواط ـنــون ومــواطـنــات
ّ
تصورها للنظام االنتخابي،
في دولة»
املـبـنــي عـلــى أس ــاس تخيير الناخبني
بــن االقـتــراع املباشر ملرشحني خــارج
نظام املحاصصة الطائفية ،واالقتراع
ملــرش ـحــن ي ــري ــدون تـمـثـيــل الـنــاخـبــن
وفقًا لنظام «الواسطة الطائفية».
وأص ـ ـ ـ ــدرت الـ ـح ــرك ــة ّوث ـي ـق ــة تـتـضـ ّـمــن
مشروعها ،وبيانًا يلخصه جاء فيه:
خ ـط ــر ال ـ ـحـ ــرب االهـ ـلـ ـي ــة ل ـي ــس خ ـط ـرًا
ن ـظ ــري ــا .امل ـن ـط ـقــة تـشـتـعــل م ــن حــولـنــا
ب ـح ــروب عـنــاويـنـهــا طــائ ـف ـيــة ،وإن لم
تصل الينا بعد ،فــأن في الخارج من
لـيــس لــه مصلحة بـعــد فــي وصــولـهــا.
الوضع االقتصادي على شفير هاوية،
ال يـ ـس ــع الـ ـهـ ـن ــدس ــات املـ ــال ـ ـيـ ــة س ــوى
تأجيل انهياره ،وبكلفة تبلغ مليارات
الدوالرات من املال العام.
الـقــوى السياسية الطائفية القابضة
ع ـل ــى ال ـس ـل ـطــة ت ـت ـخ ـبــط ف ــي ن ـقــاشــات
ح ــول قــوانــن االن ـت ـخــاب ،وف ــي ذهنها
آلة حاسبة تترجم املقترحات حصصًا
لكل منها ،وكأن آراء الناس محسومة
س ـ ـل ـ ـفـ ــا ،وت ـ ـع ـ ـجـ ــز ح ـ ـتـ ــى عـ ـ ــن ت ــرت ـي ــب
تحاصصها لـحـقــوق ال ـنــاس ،فتعمق
أزماتها الناتجة من ّ
شح االموال ومن
قـلـقـهــا م ــن خـصــومـهــا الـطــائـفـيــن ،ما
ّ
يسعر املخاطرٌ.
الـحــاجــة مــاســة لكسر الـقـيــد الطائفي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـخـ ـن ــق الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي
الـلـبـنــانــي ،وبــالـتــالــي للسماح للناس
بالتعبير عــن أنـفـسـهــم ،وف ـتــح أب ــواب
بـنــاء دول ــة مدنية ديموقراطية قــادرة
وعــادلــة ،من دون إغفال واقــع املشاعر
والـ ـ ـه ـ ــواج ـ ــس الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة امل ـ ــوج ـ ــودة
عـنــد ج ــزء ال يـسـتـهــان ب ــه م ــن الشعب
اللبناني ،والتي عززها مسار انهيار
الدولة في العقود االربعة املاضية.
مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـن ـ ـط ـ ـلـ ــق ،ت ـ ـق ـ ـتـ ــرح ح ــرك ــة
«م ــواطـ ـن ــون وم ــواطـ ـن ــات ف ــي دولـ ـ ــة»،
وملـنــاسـبــة نـقــاش قــوانــن االنـتـخــابــات
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة ،نـ ـظ ــام ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية كما يأتي:
 -١يعلن املرشح عند تقديم ترشيحه
اختياره تمثيل الناخبني مباشرة أو
من خالل الواسطة الطائفية.
 -٢الترشح خــارج الواسطة الطائفية
يعني حكمًا بالنسبة إلــى املرشح أنه
يتحمل كــل الـتـبـعــات الـقــانــونـيــة لهذا
الخيار ،فيما يعني االحوال الشخصية
والـ ــوظـ ــائـ ــف الـ ـع ــام ــة والـ ـحـ ـض ــور فــي
الفضاء العام.
 -٣ي ــوم االق ـ ـتـ ــراع ،ي ـخ ـتــار امل ـق ـتــرع أن
يـقـتــرع حـســب نـظــام التمثيل املباشر
مــن دون واسـطــة الـطــوائــف ،أو حسب
نـ ـظ ــام ال ـت ـم ـث ـيــل الـ ـط ــائـ ـف ــي ،وي ـخ ـت ــار

ع ــرض ــه ل ــ»امل ـس ـي ـح ـي ــن» ب ــأن ــه ُيـمـكــن
أن «ت ـل ـغ ــى ال ـط ــائ ـف ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة»
وأن ت ـب ـقــى رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة مــن
حـصـتـهــم لـتـبـقــى خـصــوصـيــة لـبـنــان.
ولكن قبل الوصول إلى هذه النتيجة،
يجب على الـســاســة «املسيحيني» أن
ي ــأخ ــذوا ال ـخ ـصــوص ـيــة الـجـنـبــاطـيــة
ب ـع ــن االعـ ـتـ ـب ــار وه ـ ــم ي ـبّ ـح ـث ــون عــن
قــانــون لــانـتـخــابــات .تـمــنــى جنبالط
أن يتفهم رئيس الجمهورية ميشال
عــون وجهات النظر املختلفة ،مؤكدًا
ّ
أن «مـصــالـحــة الـجـبــل أه ــم مــن قضية
العدد في املجلس النيابي».
ب ـع ــد ال ـك ـل ـم ــة االف ـت ـت ــاح ـي ــة ُ ،انـطـلـقــت
الـجـلـســة األولـ ــى الـعـلـنـيــة املخصصة
لـ ـع ــرض ال ــوث ـي ـق ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـتــي
بحثت فــي :الوضع الــدولــي ،اإلقليمي
وال ـعــربــي ،األزمـ ــة ال ـســوريــة ،القضية

املــرشـحــن الــذيــن يــريــد انتخابهم من
بــن املتنافسني فــي الـنـظــام التمثيلي
الذي يختاره.
 -٤ع ـ ـنـ ــد ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرز ،تـ ـحـ ـتـ ـس ــب ن ـس ـب ــة
املـ ـقـ ـت ــرع ــن حـ ـس ــب ن ـ ـظـ ــام ال ـت ـم ـث ـي ــل
امل ـبــاشــر ال ــى مـجـمــل ع ــدد املـقـتــرعــن،
فتخصص النسبة نفسها من املقاعد
ف ــي امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ل ـل ـفــائــزيــن مــن
امل ــرش ـح ــن ال ــذي ــن اخـ ـت ــاروا الـتـمـثـيــل
ّ
امل ـب ــاش ــر ،وت ـ ــوزع بــاقــي امل ـقــاعــد على
الفائزين من املرشحني الذين اختاروا
التمثيل عبر الطوائف.
ّ
 -٥نفضل اعتماد لبنان دائــرة واحــدة
والـ ـنـ ـظ ــام ال ـن ـس ـب ــي ،ألن ـه ـم ــا يــدف ـعــان
ب ــات ـج ــاه ت ـع ــزي ــز ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـج ــدي ــة وت ــرك ـي ــزه ــا حـ ــول ال ـخ ـي ــارات
الفعلية املتصلة بمصالح الناس ،غير
أن دوائــر أصغر (املحافظات) وأنظمة
أخرى (النسبية مع عدد من األصوات

التفضيلية أو النظام األكثري مع عدد
من األصــوات للناخب الواحد) ممكنة
أيضًا ،وال تتعارض مع طرحنا الذي
ي ـض ـم ــن ال ـ ـت ـ ـسـ ــاوي بـ ــن امل ـس ـي ـح ـيــن
وامل ـس ـل ـمــن ،وال ـن ـســب ب ــن ال ـطــوائــف،
وك ــذل ــك ال ـت ــوزي ــع ال ـج ـغــرافــي ك ـمــا هو
معمول به حاليًا ،حتى لو بلغت نسبة
االقتراع املباشر ٪80.
يشكل النظام الطائفي طوقًا حول عنق
ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة الـلـبـنــانـيــة ،وه ــذا
ال ـطــوق يـشـتــد يــومــا بـعــد ي ــوم ،ولـهــذا
السبب لحظ الــدسـتــور اللبناني منذ
 ،١٩٢٦حتى آخــر تـعــديــاتــه ،الطبيعة
امل ــؤق ـت ــة ل ـه ــذا ال ـن ـظ ــام ،ووص ـ ــل حتى
وص ــف «إلـ ـغ ــاء ال ـطــائ ـف ـيــة الـسـيــاسـيــة
بــالـهــدف الــوطـنــي االس ــاس ــي يقتضي
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ت ـح ـق ـي ـق ــه وفـ ـ ـ ــق خ ـطــة
مــرحـلـيــة» .اقـتــراحـنــا ه ــذا يـشـكــل آلية
عملية ومرحلية لتحقيق هذا الهدف،

والشعب ،أي مصدر السلطات جميعًا،
هو من يقرر وتيرة املرحلية.
ح ـ ـ ّـدد ال ــدس ـت ــور أن «ح ــري ــة االع ـت ـقــاد
مـطـلـقــة» ،وأن الـلـبـنــانـيــن مـتـســاوون،
هذه هي القاعدة .ونظر إلى الطوائف
بوصفها واقـعــا اجتماعيًا وسياسيًا
ال ب ــد ،ل ـل ـض ــرورة ،م ــن الـتـعــامــل معها
ك ــاس ـت ـث ـن ــاء عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة .غـ ـي ــر أن
االستثناء يصبح إطاحة للقاعدة إذا
تخطى ح ــدود ال ـضــرورة الـتــي تـبــرره.
الـ ـنـ ـظ ــام االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ال ـ ـ ــذي ن ـق ـتــرحــه
يسمح بقياس هذه الضرورة.
خ ـبــرنــا الـ ـح ــرب االه ـل ـي ــة ق ـبــل غ ـيــرنــا،
واجـ ـبـ ـن ــا أن نـ ـتـ ـف ــادى ع ــودتـ ـه ــا ،كـمــا
واجبنا أن نـقــدم خــارطــة طــريــق لبناء
دولة فعلية تحتاج إليها دول املنطقة
حولنا للخروج من حروبها.
ال ـنــص الـكــامــل لـلــوثـيـقــة مـنـشــور على
املوقع اإللكتروني لـ»األخبار»

«بدنا نحاسب» تترشح إلى «النيابة»
في مقابل الفريق الذي يضم قوى السلطة ،ومحاولته االتفاق على قانون «محاصصة» ،تعلو األصوات املطالبة
باعتماد النسبية لتصحيح النظام .من هذه الخطوات ،املؤتمر الذي عقدته حملة «بدنا نحاسب» يوم السبت في
مركز توفيق طبارة (الصنائع ـ بيروت) وحضره األمني العام لحركة «مواطنون ومواطنات في دولة» شربل نحاس
وممثلو عدد من الجمعيات .في البداية ،ألقى املحامي واصف الحركة كلمة «بدنا نحاسب» استهلها باملطالبة
ضمن الدائرة االنتخابية
«بإقرار قانون الطائفي يرتكز على املواطنة الحقة ويعتمد النظام النسبي الكامل
ّ
الواحدة» ،قبل أن ُيعلن خوض «بدنا نحاسب» االنتخابات النيابية ،دعمًا وترشيحًا ،في كل املناطق .وقد ّقدم
الحركة أسماء «الدفعة األولى من مرشحي حملة بدنا نحاسب :أحمد الحالني ،جورج عازار ،غنى دوغان ،نعمت
بدر الدين ،هادي املنال ،هاني فياض ،واصف الحركة وإلهام مبارك».
من جهته ،أكد نحاس أيضًا ّأن الخيار في قانون االنتخابات هو «الدائرة الواحدة مع النسبية ،الذي يفكك نظام
الزبائنية والتوزيع الطائفي للمقاعد» .وقال ّإن «الدولة مدنية والتعامل مع الواقع الطائفي هو استثناء .االختيار
هو العالقة املباشرة مع الدولة وليس عبر الطوائف».
(األخبار)

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراع الـ ـع ــرب ــي
اإلســرائـيـلــي ،الــواقــع الـلـبـنــانــي ،امللف
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ـ ـ ـ االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،امل ـل ــف
املــالــي وال ـضــري ـبــي ،الـبـيـئــة وال ـت ــراث،
اإلدارة الـ ـع ــام ــة ،الـ ـقـ ـض ــاء ،ال ـق ــوان ــن
وال ـت ـش ــري ـع ــات ،ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـيــم،
الشباب ،املرأة ،النقابات والعمال.
ّ
ت ـقــول امل ـص ــادر إن أح ـ ـدًا ل ــم يعترض
ّ
على الخطاب السياسي «ال ــذي حــدد
ال ــرئ ـي ــس ب ـك ـل ـم ـتــه س ـق ـف ــه» .ع ـ ــدد مــن
ال ـح ـض ــور «تـ ـق ـ ّـدم ب ـمــاح ـظــات حــول
البنود املطلبية واالجتماعية بهدف
ت ـطــويــرهــا .أخ ــذنــا بــاملــاح ـظــات على
ّ
أن نبتها في اليومني املقبلني» .على
طــريـقــة األحـ ــزاب الـشـمــولـيــة« ،ل ــم يكن
ه ـن ــاك اعـ ـت ــراض ف ــي ال ـع ـمــق ع ـلــى أي
فـكــرة» .ملف االنتخابات النيابية لم
ُ
ُيبحث« ،ولكن طرحت أفكار مشاريع

قوانني ليتقدم بها النواب».
الجلسة الـثــانـيــة فــي املــؤتـمــر ،انتهت
أع ـمــالــه ع ـنــد ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة ،كــانــت
ُ
سرية انتخب فيها  15عضوًا هم :ريما
صليبا ،غيتا ضاهر ،بهاء أبو كروم،
ســرحــان ســرحــان ،ع ـفــراء عـيــد ،ياسر
م ــاع ــب ،طـ ــارق خ ـل ـيــل ،ول ـيــد صـفـيــر،
طــانـيــوس الــزغـبــي ،خضر الغضبان،
وليد خـطــار ،ملــا حــريــز ،ميالر السيد،
ربـيــع عــاشــور وأحـمــد مـهــدي .إضافة
إل ــى ه ـ ــؤالء ،ع ـ ّـن ج ـن ـبــاط األع ـض ــاء:
رفيق حسني الدرويش ،خالد صعب،
ن ـشــأت الـحـسـنـيــة ،مـحـمــد بـصـبــوص
وجـ ـ ـه ـ ــاد ال ـ ــزهـ ـ ـي ـ ــري .ي ـن ـف ــي املـ ـص ــدر
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي أي إم ـ ـ ـ ـ ــاءات ج ـن ـبــاط ـيــة
الختيار األس ـمــاء« ،كــان لديه توجيه
أن ت ـ ـكـ ــون م ـ ـشـ ــاركـ ــة املـ ـ ـ ـ ــرأة مـ ــؤثـ ــرة،
االهتمام بعنصر الشباب ،والحفاظ

على املخضرمني».
بعد انتهاء أعمال املؤتمر« ،الرئيس
فـ ـت ــح نـ ــافـ ــذة لـ ـلـ ـح ــوار فـ ــي م ــوض ــوع
قانون االنتخاب .سننتظر الجواب».
وهـ ــل س ـت ـن ـع ـكــس «ح ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ»
ع ـلــى ال ـتــرش ـ ّي ـحــات إل ــى االن ـت ـخــابــات
ُ
ـدم إثــارة
النيابية؟ يفضل املصدر «عـ ُ
ه ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع .ح ـت ــى اآلن امل ــرش ــح
ً
(ف ــي ال ـش ــوف ،ب ــدال م ــن ال ـنــائــب ولـيــد
جنبالط) هــو تيمور جنبالط ،ولكن
يبقى األمر رهن التطورات والظروف».
مسألة الترشح إلى النيابة «تختلف
ً
قليال عن الوضع الداخلي ،ألنه حتى
ل ــو ل ــم ي ـكــن ال ـ ّ
ـري ــس (ول ـي ــد جـنـبــاط)
مـ ــرش ـ ـحـ ــا ،يـ ـبـ ـق ــى دوره ال ـس ـي ــاس ــي
وق ـيــادتــه قــائـمــن .أم ــا داخ ــل ال ـحــزب،
فهناك تنظيم وقيادة وتركيبة يجب
ُ
أن نحافظ عليها».

